
podsumowanie 
wyników testu

testowana wersja: 2.1.1 
producent: apple 
Również dla: brak innych wersji 
wielkość pobrania: 683 mB

testowana wersja: 1.6 
producent: yu Bo 
Również dla: brak innych wersji
wielkość pobrania: 29 mB

testowana wersja: 3.6.1 
producent: QuVideo inc.  
Również dla: brak innych wersji
wielkość pobrania: 24 mB

testowana wersja: 2.4.7.2
producent: Zeoxy 
Również dla: brak innych wersji 
wielkość pobrania: 12 mB

testowana wersja: 1.5 
producent: acro media studio 
Również dla: brak innych wersji
wielkość pobrania: 4,6 mB

iph iph iph an an an
instalacja / obsługa 25% przyjazna dla 

początkujących
5,20 wymaga pewnej praktyki 3,60 nieco skomplikowa-

na
4,40 4,80 niepotrzebnie skompliko-

wane
3,40 słaba jakość tłumaczenia 4,20

Jak prosta jest obsługa? 20% prosta 5,00 uciążliwa 3,00 trochę uciążliwa 4,00 4,50 trochę uciążliwa 4,00 trochę uciążliwa 4,00
Czy aplikacja działa dobrze bez zakupów in-app / czy zawiera 
reklamy?

5% tak / nie 6,00 tak / nie 6,00 tak / nie 6,00 6,00 tak / nie 6,00 tak / tak (trochę irytujące) 5,00

Jak działa montaż na telefonie komórkowym? 70% szybki montaż 4,98 montaż na timelinie 3,88 wiele akcesoriów 4,46 4,17 Brakuje przysłony 3,82 Zła jakość obrazu 2,31

ile kreatywnych narzędzi oferuje aplikacja: filtry i efekty / przejścia 
i wygaszanie

8% dużo (24) / dość dużo (19) 4,07 brak / dużo (22) 2,46 bardzo dużo (98) / 
bardzo dużo (36)

6,00 6,00 mało (13) / brak 2,20 brak / brak 1,00

Jakie ważne funkcje oferuje aplikacja: timeline / story board /
eksport (Facebook / youtube / komunikator whatsapp / e-mail) / 
muzyka w aplikacji / własna muzyka / teksty w filmie / własna 
ścieżka audio / przyspieszanie / zwalnianie

12% nie / tak / 
(tak / tak / tak / tak) / tak /
tak / tak / tak / tak / tak

5,58 nie / nie / 
(tak / tak / tak / tak) / tak /
tak / tak / tak / tak / tak

5,58 nie/ tak / 
(tak / tak / tak / tak) / 
tak /
tak / tak / nie / tak / 
tak

5,17 5,17 nie / tak / 
(tak / tak / tak / tak) / nie /
tak / tak / nie / tak / tak

4,75 nie / tak / 
(tak / tak / tak / tak) / nie /
tak / nie / nie / nie / nie

3,50

Jak szybki jest montaż (liczba dotknięć i czas eksportu): manualny / 
automatyczny

20% szybki / szybki 4,95 szybki / trochę wolny 4,49 iph: szybki / szybki
an: trochę wolny / 
szybki

5,11 4,60 wolny / szybki 4,12 brak / wolny 2,60

Jak dobra jest jakość (test oglądania, rozdzielczość niezmieniona 
1920 x 1080 pikseli): 
eksportowany film / automatyczny montaż

30% dobra / zadowalająca
rozdzielczość bez zmian:  
1920 x 1080 pikseli

5,00 zadowalająca / nieodpo-
wiednia 
zmniejszona rozdzielczość:  
1280 x 720 pikseli

4,67 iph: zadowalająca /
nieod po - 
wiednia*; an: 
wystarczająca / 
nieodpowiednia*

3,33 3,00 zadowalająca / wystarcza-
jąca
zmniejszona rozdzielczość:
640 x 352 piksele

3,67 nieodpowiednia / 
nieodpowiednia
zmniejszona rozdzielczość:
640 x 352 piksele

2,00

Bezpieczeństwo 5% nie ma uwag 6,00 nie ma uwag 6,00 Chce znać lokalizację 6,00 5,00 nie ma uwag 6,00 odczytuje status telefonu 5,00
Czy aplikacja wymaga tylko niezbędnych uprawnień? 2% tak 6,00 tak 6,00 iph: tak, an: nie 6,00 3,50 tak 6,00 nie 3,50
Czy aplikacja jest wolna od znanych zagrożeń? 3% tak 6,00 tak 6,00 tak 6,00 6,00 tak 6,00 tak 6,00
punkty dodatnie i ujemne dodaje znak wodny –0,50

                 Jakość bardzo dobra 5,09 dobra 4,07 dobra 4,02
dobra 4,37 dobra 4,07 dostateczna 2,92

iph iph iph
an an an

* Rozdzielczość zredukowana do systemowej: 640 x 360 pikseli

imoVie
an Cena: niedostępny
iph Cena: bezpłatny

Video editoR
an Cena: bezpłatny
iph Cena: niedostępny

ViVaVideo pRo
an Cena: 10,99 zł
iph Cena: bezpłatny

andRoVid pRo
an Cena: 8,99 zł
iph Cena: niedostępny

Cute Cut
an Cena: niedostępny
iph  Cena: ok. 23 zł
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